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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengawasan 

1. Definisi Pengawasan 

Menurut Manullang (2002:173), pengawasan adalah suatu proses untuk 

menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula. Menurut Kadarman (2001:159), pengawasan adalah suatu 

upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk 

merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi 

suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta 

untuk  mengambil  tindakan perbaikan yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  

semua  sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna 

mencapai tujuan organisasi. Menurut Handoko (1986:359), pengawasan adalah 

proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.  

Menurut Harahap (2001:14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara 

yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala 

aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan 

prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan 
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organisasi. Menurut Ernie dan Saefullah (2005:317), pengawasan sebagai proses 

dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat  

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. 

 

Menurut Terry dalam Hasibuan (2001:242) mengemukakan hal sebagai berikut: 

 

“Controlling  can  be  defined  as  the  process   of  determining   

what  is  to  be accomplished, that is the standard; what is being 

accomplished, that is the performance, evaluating the performance and 

if necessary applying corrective measure so that performance takes 

place according to plans, that is, in conformity with the standard.” 

 

 
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai 

yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan  

dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 

yaitu selaras dengan standar. 

 

Menurut Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan pengawasan sebagai 

berikut: 

 

“Control consist in verifying whether everything occurs in conformity 

with the plan adopted, the instruction issued and principles 

established. It has objective to point out weaknesses and errors in 

order to rectify then prevent recurrance”. 

 

 

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan 

adalah suatu proses atau upaya untuk meyakinkan dan menjamin apakah suatu 
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rencana berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan dan mengambil tindakan 

perbaikan ketika terjadi penyimpangan. 

 

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk: 

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 

yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; 

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan; 

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; 

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning, yaitu standard. 

 

Menurut Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud dari 

pengawasan, yaitu: 

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan; 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; 

c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 
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perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan 

kegiatan-kegiatan yang salah; 

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat 

diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi 

yang lebih benar. 

 

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:26) tujuan pengawasan adalah untuk: 

a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung 

oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil 

guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan  

terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang 

obyektif, sehat dan bertanggung jawab; 

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, 

tumbuhnya disiplin kerja yang sehat; 

c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, 

tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah 

dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela 

terhadap masyarakat dan ajaran agama. 

 

Menurut Siswandi (2009:83-84) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan 

adalah: 

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan 

dan hukum yang berlaku; 

2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi; 

3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang yang telah ditetapkan oleh organisasi; 
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4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam 

organisasi; 

5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja 

aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang 

kemudian mencari solusi yang tepat. 

 

Menurut Maringan (2004:61) tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian 

dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. 

b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa maksud dan 

tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil 

pekerjaan sesuai dengan program jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. 

 

3. Fungsi Pengawasan 

Menurut Belkoui dalam Harahap (2001:35), adapun fungsi pengawasan pada 

dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu: 

a. Penetapan standar pelaksana; 

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksana; 

c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang 

telah ditetapkan; 

 



14 

 

d. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar. 

 

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:12), fungsi pengawasan adalah: 

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

dengan indikator yang di tetapkan; 

b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

mungkin ditemukan; 

c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan pencapaian tujuan organisasi. 

 

Menurut Maringan  (2004:62), fungsi pengawasan adalah: 

a. Mempertebal rasa tanggung  jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas  

dan wewenang dalam  melaksanakan  pekerjaan; 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai  

dengan prosedur yang telah ditentukan; 

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan 

kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa fungsi 

pengawasan yaitu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target 

sesuai dengan indikator yang di tetapkan serta mengambil langkah klarifikasi 

dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. 
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4. Jenis Pengawasan 

Menurut Erni dan Saefulah (2005:327), jenis pengawasan terbagi atas 3, yaitu: 

a. Pengawasan Awal, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat 

dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan; 

b. Pengawasan Proses, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah 

proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan 

tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan ang ditetapkan; 

c. Pengawasan Akhir, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat akhir 

proses pengerjaan pekerjaan. 

 

Menurut Maringan (2004: 62), pengawasan terbagi 4 yaitu: 

a. Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi 

untuk menilai kemajuan dan kemunduran organisasi; 

b. Pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar 

organisasi untuk kepentingan tertentu; 

c. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksakaan. Dengan tujuan untuk menjegah terjadinya kesalahan atau 

kekeliruan dalam pelaksanaan kerja; 

d. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. 
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Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan 

terdiri dari beberapa jenis yaitu, pengawasan dari dalam dan dari luar serta 

pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan juga sesudah 

kegiatan dilakukan. 

 

5. Teknik Pengawasan 

Menurut Siagian (2008:259-260) teknik yang dapat digunakan dalam 

pengawasan antara lain adalah: 

a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat  

sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan 

dan menyelesaikan tugasnya; 

b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari- hari 

mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya; 

c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksann 

kegiatan opersional; 

d. Wawancara, apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara 

berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka 

pengawasan. 

 

Menurut Siagian (2003:112), proses pengawasan pada dasarnya dilakukan 

dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu: 

a. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh 

pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa 

kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung 

dapat berbentuk: Inspeksi langsung, On-the-Spot observatiton dan On-the-
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spot report; 

b. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan dari jarak jauh. 

Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para 

bawahan, baik itu tertulis maupaun lisan. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa teknik 

pengawasan terdiri dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan dan 

pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan, kuesioner dan lain-lain. 

 

6. Proses Pengawasan 

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: 

a. Menetapkan standar, karena  perencanaan  merupakan  tolak  ukur  untuk 

merancang pengawasan, maka secara logis hal iri berarti bahwa langkah 

pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan 

yang dimaksud disini adalah menentukan standar; 

b. Mengukur kinerja, mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai 

terhadap standar yang telah ditentukan; 

c. Memperbaiki penyimpangan, proses pengawasan tidak lengkap jika tidak 

ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa proses pengawasan yaitu 

terdiri dari perencenaan, mengevaluasi kinerja yang dicapai dan mengambil 

tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.  
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7. Sifat dan Waktu Pengawasan 

Menurut Hasibuan (2001:247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari: 

a. Preventive controll, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum 

kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive controll ini dilakukan 

dengan cara: 

1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan; 

2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan; 

3) Menjelaskan dan atau mendmonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan 

itu; 

4) Mengorganisasi segala macam kegiatan; 

5) Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility 

bagi setiap individu karyawan; 

6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan; 

7) Menetapkan sanksi-sanksi  bagi karyawan yang membuat kesalahan. 

Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum 

terjadi kesalahan. 

b. Repressive Controll, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud  agar tidak terjadi 

pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang 

diinginkan. Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Membandingkan hasil dengan rencana; 

2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari 

tindakan perbaikannya; 
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3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan 

sanksi hukuman kepadanya; 

4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada; 

5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana; 

6) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana 

melalui training dan education. 

c. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan 

langsung diperbaiki; 

d. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, 

misalnya per bulan, per semeter, dan lain-lain; 

e. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara  

mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan 

yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. 

Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya 

kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik; 

f. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara 

integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional 

dilakukan. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa sifat dan waktu 

pengawasan terdiri dari pengawasan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan 

serta sesudah terjadi penyimpangan serta pengawasan yang rutin dilakukan setiap 

bulan atau bahkan pada waktu tertentu-tertentu saja. 
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8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan 

Menurut Mulyadi (2007:770), beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan 

adalah: 

a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi; 

b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya 

desentralisasi kekuasaan; 

c. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi  

memerlukan pengawasan. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-fakor yang 

mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi. 

  

9. Pengawasan yang Efektif 

Menurut Siswanto (2005:149) secara umum pengawasan yang efektif mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Akurat (Accurate). Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidak akuratan 

data dari suatu sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi 

mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki 

suatu permasalahan; 

b. Tepat Waktu (Timely). Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera 

dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna 

menghasilkan perbaikan; 

c. Objektif dan Komprehensif (Objective and Comprehensible). Informasi 

dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap 

objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem 
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pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar 

dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula 

sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan 

kebingungan untuk diterapkan; 

d. Dipusatkan Pada Tempat Pengawasan Strategis (Focused on Strategic 

Control Points). Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada 

bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan 

standar, dan kemungkinan menimbulkan kerugian yang paling besar. 

Selain itu, sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat 

yang  tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin; 

e. Secara Ekonomi Realistik (Economically Realistic). Pengeluaran biaya 

untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar 

dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan 

pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya 

paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang 

dipantau akan mencapai tujuan; 

f. Secara Organisasi Realistik (Organizationally Realistic). Sistem 

pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. 

Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja 

yang harus dicapai dan imbalan yang akan menyusul kemudian; 

g. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (Coordinated with 

the Organization’s Work Flow). Informasi pengawasan perlu untuk 

dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua 

alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat 
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memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, 

informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk 

menerimanya; 

h. Fleksibel (Flexible). Pada setiap organisasi pengawasan harus 

mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa sehingga organisasi 

tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang 

merugikan atau memanfaatkan peluang baru; 

i. Preskriptif dan Operasional (Prescriptive and Operational). Pengawasan 

yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu 

diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai 

dalam bentuk yang dapat digunakan ketika tiba pada pihak yang 

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan; 

j. Diterima Para Anggota Organisasi (Accepted by Organization Members). 

Agar sistem pengawasan dapat diterima Oleh para anggota organisasi, 

pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan yang efektif 

memiliki indikator data yang dimiliki dapat di pertanggungjawabkan, tepat waktu, 

adanya tindakan perbaikan setelah terjadi penyimpangan, dan fleksibel. 

 

B. Pelayanan Publik 

1. Definisi Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri PAN No. 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2004, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
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pelayanan  maupun dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- 

undangan.  Menurut Pasolong (2011:128), pelayanan pada dasarnya dapat  

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok dan/atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir 

dalam Pasolong (2011:128), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Sinambela 

dalam Pasolong (2011:128), pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pelayanan publik 

adalah segala kegiatan berbentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah  

untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. 

 

2. Asas-asas Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Menurut Mahmudi (2005:234) dalam memberikan pelayanan publik, instansi 

penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik yaitu: 

a. Transparansi. Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah 

dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan   

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

c. Kondisional. Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan 
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kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

d. Partisipasi. Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan  

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat; 

e. Tidak Diskriminatif. Pemberian pelayanan publik tidak membedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi; 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberian pelayanan publik harus  

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; 

 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan yakni: 

a. Kepentingan umum, adalah kepentingan orang banyak yang untuk 

mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu. Kepentingan yang 

harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap 

memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-

kepentingan lain; 

b. Kepastian hukum. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku 

manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada 

dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum; 

c. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi; 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; 
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e. Keprofesionalan. Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan dalam satu bidang; 

f. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat; 

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Perlakuan yang didapat dari 

para pelayan publik sama rata dan tidak melihat dari strata sosial 

masyarakat tersebut; 

h. Keterbukaan. Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara 

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang 

diminta ataupun tidak; 

i. Akuntabilitas. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan   

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok. Fasilitas yang didapat 

setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu; 

k. Rentan. Pelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang 

mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat; 

l. Ketepatan waktu. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

m. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan. Tempat dan lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa asas-asas 

pelayanan publik yaitu mudah di akses oleh masyarakatnya, diselesaikan dalam 
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waktu yang telah di tentukan, tidak bersifat diskriminatif, dan dapat di 

pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

3. Hakikat Pelayanan Publik 

Menurut Sedarmayanti (2004:83), hakikat pelayanan publik yaitu: 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  

pemerintah  di  bidang  pelayanan publik; 

b. Mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan 

berhasil guna; 

c. Mendorong tumbuhnya produktivitas, prakarsa, dan peran serta 

masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa hakikat pelayanan publik 

yaitu meningkatkan mutu, upaya serta produktivitas pelaksanaan pelayanan 

publik. 

 

4. Standar Pelayanan Publik 

Menurut Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, komponen 

standar pelayanan meliputi: 

a. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar; 

b. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan baik persyaratan teknis  maupun  administratif; 

c. Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibekukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan termasuk  pengaduan; 



27 

 

d. Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk    

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap  jenis pelayanan; 

e. Biaya atau tarif. Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan memperoleh  pelayanan  dari  penyelenggara yang  besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan  

masyarakat; 

f. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan; 

g. Sarana, prasarana, dan fasilitas. Peralatan dan fasilitas yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk  peralatan  dan fasilitas  

pelayanan  bagi kelompok  rentan; 

h. Kompetensi pelaksana. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan  pengalaman; 

i. Pengawasan internal. Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan 

kerja atau atasan langsung  pelaksana; 

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tata cara pelaksanaan 

pengamanan  pengaduan dan  tindak lanjut; 

k. Jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban 

kerjanya; 

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan; 

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan  rasa  aman,  bebas  dari  bahaya,  dan  resiko  keragu-

raguan; 
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n. Evaluasi kinerja Pelaksana. Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan  standard pelayanan. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa standar pelayanan publik 

yaitu adanya standar hukum tertentu, sistem, mekanisme, prosedur, pengawasan 

dan jaminan keamanan. 

 

C. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 
 

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular 

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti 

yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Soewarno 

(1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Menurut Steers (1985:87) efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program 

sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi 

tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa 

memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Lebih lanjut menurut 

Kurniawan (2005:109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik 

mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya 

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan  

pengertian  efektivitas  menurut  Schemerhorn (1986:35) adalah pencapaian target 
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output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau 

seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OS) > 

(OA) disebut efektif. Menurut Martoyo (1998:4) efektivitas diartikan sebagai suatu 

kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan 

sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Menurut 

Komaruddin (1994:294) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan 

tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

 

Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi 

bertujuan untuk menghasilkan. Organizational effectiveness (efektivitas 

organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, 

pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi 

organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang 

dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. 

Etzioni (1982:54) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau 

sasaran. 

 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep  

efektivitas.  Konsep  ini  adalah  salah  satu  faktor  untuk  menentukan apakah 

perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 

organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau 
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dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 

dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta 

metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila 

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif 

bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa efektifitas adalah 

konsep atau keadaan yang menunjukkan gambaran mengenai keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

 

2. Ukuran Efektivitas 

Menurut Martani dan Lubis (1987:55) untuk mengukur efektivitas suatu organisasi 

ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni: 

a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas 

dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi 

untuk memperoleh  sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi; 

b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi; 

c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output,  

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang 

sesuai dengan rencana. 
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Menurut Strees dalam Tangkilisan (2005:141) terdapat 5 (lima) kriteria dalam 

pengukuran efektivitas, yaitu: 

a. Produktivitas; 

b. Kemampuan adaptasi kerja; 

c. Kepuasan kerja; 

d. Kemampuan berlaba; 

e. Pencarian sumber daya. 

 

Menurut Duncan dalam Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas 

Organisasi”, ukuran efektivitas terdiri dari: 

a. Pencapaian Tujuan. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik 

dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan 

dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit; 

b. Integrasi. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan  sosialisasi, pengembangan konsensus dan   

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 

menyangkut proses sosialisasi; 

c. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan 

dan pengisian tenaga kerja. 
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Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa ukuran efektifitas 

adalah pencapaian tujuan, produktivitas, kemampuan kerja, perencanaan yang 

matang dan strategi. 

 

3. Karakteristik Efektivitas Organisasi 

Robbins (1994:55) mengungkapkan kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kriteria Keefektifan Organisasi 

 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa karakteristik organisasi  

terlihat dari efesiensi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan kualitas 

produksi yang dikeluarkan. 

 

4. Pendekatan Efektivitas 

Menurut Martani dan Lubis (1987:55), ada tiga pendekatan dalam mengukur 

efektivitas organisasi, yaitu: 
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a. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi; 

b. Pendekatan proses (process approach)  adalah  untuk  melihat  sejauh  

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal 

atau mekanisme organisasi; 

c. Pendekatan sasaran (goals approach) di mana pusat perhatian pada output, 

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang 

sesuai dengan rencana. 

 

Menurut Gibson (1984:38) tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu: 

a. Pendekatan Tujuan. Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan 

mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling  luas 

digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan 

peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai 

efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori 

dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami 

bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini 

adalah pendekatan teori sistem; 

b. Pendekatan Teori Sistem. Teori sistem menekankan pada pertahanan 

elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan beradaptasi terhadap 

lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini 

menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, di 
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mana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu 

sistem  yang  berkaitan  dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan 

pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan 

hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, 

kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya 

umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpulkan: (1) Kriteria 

efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan 

keluaran yang sederhana, dan (2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan 

hubungan antar organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana 

organisasai itu berada. Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan 

cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen. (3) Tugas manajerial 

adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya; 

c. Pendekatan Multiple Constituency.  Pendekatan  ini  adalah  perspektif  

yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan 

kelompok dan individual dalam hubungan relatif di antara kepentingan 

kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini 

memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan 

kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini 

memungkinkan  mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna 

memperoleh pendekatan  yang  lebih  tepat bagi efektivitas organisasi. 

 

Menurut Robbins (1994:54) pendekatan dalam efektivitas organisasi, terdiri dari: 

a. Pendekatan  pencapaian  tujuan  (goal  attainment  approach).  Pendekatan  

ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari   

pencapaian tujuannya (ends) daripada caranya (means). Kriteria 
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pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, 

memenangkan persaingan dan lain sebaginya. Metode manajemen yang 

terkait dengan pendekatan ini dekenal dengan  Manajemen  By  Objectives  

(MBO)  yaitu  falsafah  manajemen  yang menilai keefektifan organisasi 

dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan; 

b. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk  

meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan 

adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan 

memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat 

berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut 

memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya; 

c. Pendekatan konstituensi-strategis. Pendekatan ini menekankan pada 

pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya 

orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi 

kelangsungan hidupnya; 

d. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini mencoba mempersatukan 

ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok 

nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-

masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana 

organisasi itu berada. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pendekatan 

efektivitas terdiri dari pendekatan tujuan untuk mengukur dari input, pendekatan 

proses untuk melihat bagaimana pelaksanaan, dan pendekatan sasaran untuk 
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melihat keberhasilan. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Menurut Steers (1985:209) empat faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu: 

 

Gambar 2.2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas 

 

 

Di  bawah  ini  penulis  menguraikan  empat  faktor  yang  mempengaruhi 

efektivitas, yang dikemukakan oleh Steers (1985:8): 

a. Karakteristik  Organisasi  adalah  hubungan  yang  sifatnya  relatif  tetap  

seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. 

Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka 

menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan  

sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif  tetap yang akan 

menentukan  pola  interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas; 
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b. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah 

lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi 

dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan 

keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan 

intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara 

keseluruhan dalam lingkungan organisasi; 

c. Karakteristik Pekerja merupakan  faktor  yang  paling  berpengaruh  

terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak 

perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat 

penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu 

rganisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat 

mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi; 

d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang 

dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi 

sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen 

merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna 

mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek 

manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan 

strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan 

tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan 

lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan 

pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan 

inovasi organisasi. 
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Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas yaitu faktor dari dalam organisasi sendiri seperti 

pekerja dan dari luar organisasi yaitu lingkungan. 

 

D. Inspektorat 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari 

ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: 

(1) Pengawasan atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dilaksanakan 

oleh Pemerintah yang meliputi: 

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 

oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai petaturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

menyatakan bahwa: 

(1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh   

Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan 

kewenangannya. 

(2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 
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Kabupaten/Kota. 

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh pejabat pengawas pemerintah. 

(4) Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Negara atau Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat 

provinsi, dan oleh Bupati atau Walikota ditingkat kabupaten atau kota 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan 

peningkatan kapasitas pejabat pengawas pemerintah daerah diatur dengan 

peraturan Menteri. 

 

Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas internal pemerintah 

daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan 

daerah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2013. 

Pada bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Bandar 

Lampung, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi Inspektorat Kota 

Bandar Lampung adalah: 

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengawasan; 

b. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan; 

c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap 
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penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Sedangkan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, Inspektorat Kota Bandar 

Lampung sebagai pengawas internal diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 

25 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: 

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh  pengawas 

internal dan pengawas eksternal. 

(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 

a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

 
Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa Inspektorat 

merupakan Instansi yang di pimpin oleh seorang Inspektur dengan struktur 

organisasinya yang memiliki tugas sebagai pengawas internal penyelenggara 

pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya di atur dalam perundang-

undangan yang berlaku. 
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E. Kerangka Pikir 

Diketahui sebanyak 76% atau 19 SKPD di Kota Bandar Lampung masuk dalam 

zona merah yang berarti tingkat kepatuhan SKPD tersebut dalam pelaksanaan UU 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik masih rendah. Menurut Ombudsman 

(wawancara pada hari Selasa, 20 Oktober 2015 Pukul 10.10 WIB di Kantor 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung) alasan Ombudsman menempatkan 

19 SKPD di Kota Bandar Lampung kedalam zona merah ialah karena tidak 

adanya standar pelayanan yang dibuat oleh Dinas-Dinas terkait. Sedangkan, dalam 

UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap 

SKPD diwajibkan menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar 

pelayanan masing-masing. 

 

Menurut Mardiasmo (2005), salah satu aspek yang mendukung terciptanya 

kepemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yaitu pengawasan. Inspektorat Kota 

Bandar Lampung memiliki tugas sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diatur dalam UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009. Untuk 

menilai efektivitas pengawasan Inspektorat Kota Bandar Lampung penulis 

memakai indikator dari Siswanto (2005:149) yaitu akurat, tepat waktu, obyektif 

dan komprehensif, dipusatkan pada tempat pengawasan strategis, secara ekonomi 

realistik, secara organisasi realistik, dikoordinasikan dengan arus pekerjaan 

organisasi, fleksibel, serta preskriptif dan operasional, diterima anggota 

organisasi. Hal lain yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Inspektorat 

Kota Bandar Lampung ialah adanya faktor internal dan eksternal dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan itu sendiri. 
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Kerangka Pikir 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2015 

 

Diketahui  sebanyak 76% atau 19 

SKPD di Kota Bandar Lampung 

memiliki tingkat kepatuhan 

rendah terhadap UU No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

(www.Ombudsman.go.id). 

Pelaksanaan Pengawasan 

Inspektorat Kota Bandar 

Lampung, indikatornya: 

1. Perencanaan Pengawasan 
2. Pelaksanaan Pengawasan 

3. Penyusunan dan 

Pertanggung Jawaban 

Laporan Hasil Pengawasan 
4.  

. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi: 

1. Sumber Daya Manusia 

2. Anggaran 

3. Objek Pemeriksaan 
 

UU Pelayanan Publik No. 25 

Tahun 2009 Pasal 35 ayat 1 

menyatakan, “Pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan 

publik dilakukan oleh pengawas 

internal dan pengawas eksternal” 

Efektivitas Pelakasanaan 

Fungsi Pengawasan, 

indikatornya (Siswanto, 

2005:149): 

1. Akurat; 

2. Tepat waktu; 

3. Objektif dan 

Komprehensif; 

4. Dipusatkan pada 

Tempat Pengawasan 

Strategis; 

5. Secara Ekonomi 

Realistik; 

6. Secara Organisasi 

Realistik; 

7. Dikoordinasikan 

dengan Arus 

Pekerjaan Organisasi; 

8. Fleksibel; 

9. Preskriptif dan 

Operasional; 

10. Diterima Anggota 

Organisasi 


